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KOISTISTEN SUKUSEURA 30 VUOTTA
Esko Koistinen

Kauniskaan kesäpäivä heinäaikaan ei ollut 
este kokoontumiselle, kun Jouko Koistinen 
kutsui Jooseppi Koistisen jälkipolvea en-
simmäiseen sukukokoukseen Heinäveden 
Petrumalla 27.6.1992. Voin kuvitella Sylvi-
emännän paistaman tuoreen pullan tuok-
sun. Perustettiin sukuseuraa ja tutustuttiin 
sen hetkiseen tietouteen suvusta. Pöytäkirjat 
kertovat, että tuossa ensimmäisessä sukuko-
kouksessa kuultiin Anna-Liisa Nikan selvi-
tys Koistinen-nimen taustoista ja tutustuttiin 
Keijo ja Ilmari Koistisen laatimaan sukusel-
vitykseen. 
Näin kuvailin sukuseuran perustamiskoko-
usta 10 vuotta sitten. Mitäpä tuota muutte-
lemaan.
Puheenjohtajaksi valittu Aarne Koistinen 
muisteli kokousta: ”Hyvästä etukäteisval-
mistelusta johtuen kokous pääsi vankasti 
esi-isiemme vaiheista kiinni ja pääsimme 
seuraamaan Joosef Koistisen jalanjälkiä. 
Kokouksen aikana kävi selväksi, kuinka vai-
kea on maallikon tehdä selkoa eri sukuhaa-
rojen elämänvaiheista.” Kuitenkin Aarne 
kirjoitti: ” Joosef Koistinen oli ollut varsin 
mieskuntoinen. Sukua oli laajennettu varsin 
merkittävästi.”
Jo ensimmäisessä kokouksessa ”kävi selväk-
si”, ettei haaveena ollut sukukirja valmistu 
”maallikolta” ilman kovaa työtä. Kaksi osai-
nen sukukirja valmistui vasta seuran 20-vuo-
tisjuhlille Kuopioon vuonna 2012. Koististen 
Suku Sukupuu-kirjaan Heikki Turunen koko-
si oman ja monen muun sukututkijan kovan 
työn tulokset. Samalla julkaistiin allekir-
joittaneen kokoama teos suvun historiasta, 
Koististen Suku Historia.
Ison suvun sukupuu ei valmistu koskaan. 
Seuran 25-vuotisjuhlaan saimme täyden-
nyksen sukupuukirjaan, kun Heikki Turusen 
työstämä Koististen Suku II-kirja valmistui. 
Kirjassa julkaistu Ari Kolehmaisen geenitut-
kimus oli suomalaisessa sukukirjallisuudes-
sa uutta. Seuran 30-vuotisjuhlassa Ari esittää 
täydennystä tuohon tutkimukseen.
Sukututkimuksen lisäksi olemme saaneet ai-
kaan paljon muuta. Tärkeä osa sukuseuratoi-

mintaa ovat sukujuhlat ja muut tapaamiset. 
Kolmenkymmenen vuoden aikana olem-
me kokoontuneet lukuisilla paikkakunnilla 
Espoosta Kuhmoon. 
Yhteenkuuluvuuden merkkejä ovat seuran 
tunnukset. Graafikko Eilo Miettisen suunnit-
telema sukupuutunnus kertoo vanhasta su-
vusta, jolla on juuret syvällä suomalaisessa 
maaperässä. Sukupuutunnus esiintyy seuran 
pöytästandaarissa, jota annamme seuran toi-
minnassa ansioituneille. 
Seuran jäsen, heraldikko Arto Koistinen on 
suunnitellun seuran vaakunan, jonka selitys 
kuuluu ”mustaan ja kultaan halkoisella kil-
vellä vuorovärinen koivu”. Kotoinen koivu 
viittaa muinaiseen kaskikulttuuriin. Värit, 
musta ja kulta, ilmentävät suvun esi-isien 
vaikuttaneet etenkin Savon maakunnan var-
haisissa vaiheissa.
Seuran toiminnasta julkaisemme tiedotusleh-
ti KOISTISESSA ja verkkosivuilla Koistiset.
net. Myyntituotteita meillä on postimerkistä 
sukupuutauluun ja isännänviiriin. 
30-vuotisjuhlilla Savonlinnassa esittelemme 
seuran jäsenen Eeva-Liisa Höytämön suun-
nittelemat sukuseuran omat korumallit (s.7). 
Naisille kaula- ja korvakorut sekä miehille 
kalvosinnapit/kravattineulasetti ja kaulako-
ru. Uutta on myös seuran toiminnassa erityi-
sesti ansioituneille jaettava hopeinen pinssi. 
Myös pinssi on Eeva-Liisan suunnittelua.
Seuran jäsenmäärä kohosi pian kahteen sa-
taan. Jos jotain voi pitää pettymyksenä, se 
on jäsenmäärän pysähtyminen. Koististen 
sukuseuraa vaivaa myös kaikkia sukuseuro-
ja vaivaava nuorten toimijoiden vähäisyys. 
Rohkaisen kaiken ikäisiä tulemaan mukaan. 
Sukututkimuksen, tapahtumien, seuran tuot-
teiden ja julkaisutoiminnan parissa on mu-
kavaa yhteisöllistä tekemistä. Kenenkään 
ei tarvitse ottaa yksin isoja vastuita, sillä 
tehtävät on selkeästi jaettu toimikunnille. 
Toimivien rutiinien lisäksi tervetulleita ovat 
myös uudet ja ennakkoluulottomat aloitteet.
Tavataan juhlan merkeissä Savonlinnassa!
Esko Antin poika Koistinen
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Koististen sukuseuran ensimmäsen kokouksen osal-
listujat Petrumalla Jouko ja Sylvi Koistisen kotona. 
Jouko toinen ja Sylvi neljäs oikealta. Sylvi Koistisen 
albumista.
Kesäkuun 27. päivä tulee kuluneeksi 30 
vuotta, kun Jouko Koistinen kutsui Jooseppi 
Koistisen jälkipolvea ensimmäiseen sukuko-
koukseen Heinäveden Petrumalle. 
Koististen sukuseuran hallituksella on ilo 
kutsua kaikkia jäseniämme perheineen ja 
muitakin Koistisia sääntömääräiseen suku-
kokoukseen ja 30-vuotisjuhlaan 20.-21.8. 
2022 Savonlinnaan. Kokous- ja juhlapaik-
kamme on kaupungin sydämessä sijaitseva 
Hotelli Hospitz Linnankadulla. 
Lehdessä KOISTINEN 3/2021 kirjoittama-
ni alkuinformaation jälkeen on tapahtunut 
hotellissa omistajanvaihdos. Kalevi Korjala 
on myynyt perheyrityksensä Hospitzin 
Järvisydämen ravintolapäällikkönä toimi-
neelle Mikhail Kurepinille. Järvisydän Oy 
on myös yrityksenä mukana Hospitzin tu-
levaisuudessa. Syksyllä sopimani suunni-
telmat ovat voimassa edelleen.
Hotellin historia on mielenkiintoinen. Se val-
mistui alkujaan vuonna 1933 Nuorten naisten 
kristillisen yhdistyksen matkustajakodiksi 
ja yhdistystiloiksi. Rakennuksen on suun-
nitellut yksi suomalaisen naisarkkitehtuurin 
uranuurtajista Wivi Lönn (s. 1872 Tampere).  
Hänen syntymästään tulee 150 vuotta 20. 
toukokuuta. Hän oli Suomen viides arkkiteh-

diksi valmistunut nainen.  Juhlaillallisen ai-
kana saamme kuulla lisää hotellin historiasta.

SUKUTAPAAMISEN OHJELMA 
20.8.2022 
Päivän aloitus klo 10.30 alkaen 
Hallituksen jäsenet ovat valmiina vas-
taanottamaan kokoukseen osallistujia. 
Ilmoittautumisten jälkeen on tilaisuus hank-
kia sukuseuran tuotteita mm. Koististen Suku 
II-kirjoja. Tarjolla on myös uusia tuotteita 
esim. Koististen sukuseuran nimikkokoru-
ja. Sukuinfon pisteellä seuran sihteeri Pirkko 
Markkanen selvittelee suvun vaiheisiin liit-
tyviä kysymyksiä. Myös arpojen ostaminen 
onnistuu tässä vaiheessa. Sukuseuran halli-
tus hankkii arpajaispalkinnot. 
Seuran tuotteet ja arvat maksetaan käteisellä, 
joten varatkaa ”sopivaa” rahaa mukaanne.
Lounas klo 11.30 alkaen  
Omakustanteinen keittolounas maksaa 13€/
hlö. Sitova ilmoittautuminen ruokailuun 
(myös erityisruokavaliot) tehdään samalla, 
kun ilmoittaudutaan kokoukseen. Maksetaan 
suoraan hotellille. 
Sääntömääräinen sukukokous klo 13.00
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiseen 
sukukokoukseen kuuluvat asiat. Kokouksen 
lopuksi sukututkija Ari Kolehmainen esit-
telee uutta geenitutkimukseen perustuvaa 
tietoa varhaisten sukuhaarojen yhteyksistä. 
Kokouskahvit 
Kokouksen jälkeen nautimme seuran tarjo-
amat päiväkahvit ja suoritamme arpajaisten 
palkintojen arvonnan. 
Iltajuhla klo 18.00 
Aloitamme illan klo 18 hotellin juhlasalissa. 
Aluksi kuulemme hotellin edustajan puheen-
vuoron hotellin historiasta ym. Sen jälkeen 
aloitamme juhlaillallisen. Seuran hallitus on 
valinnut ”Perinnemenun” hotellin eri vaih-
toehdoista. Menun hinta on 35 €/hlö, mak-
setaan suoraan hotellille. 

KOISTISTEN SUKUSEURAN SUKUKOKOUS & 
30-VUOTISJUHLA SAVONLINNASSA 20.-21.8.2022 
Irma Koistinen  
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Noin klo 19.30 alkaa illan musiikillinen oh-
jelma. Ohjelmasta vastaavat kerimäkeläis-
lähtöiset sisarukset Sirkka Kosonen ja Eila 
Hartikainen. Sirkka Kosonen on monipuoli-
nen laulaja, äänitaiteilija, kansanmuusikko ja 
musiikintohtori. Eila Hartikainen on musii-
kinmaisteri ja musiikinopettaja.  Molemmat 
sisarukset esiintyvät solisteina ja muusik-
koina erilaisissa produktioissa. Illan ohjel-
mistossa on Savonlinnan alueelta taltioitua 
kansanmusiikkia. 

RISTEILY 21.8. klo 10.30 
Aloitamme risteilyn matkustajasatamasta 
klo 10.30 SAPHA OY:n M/S Lake Seal-
aluksella. Risteilemme kaupungista eteläis-
tä Pihlajavettä Kongonsaaren edustalle ja eri 
reittiä takaisin.  Risteilyn aikana on mah-
dollista ostaa virvokkeita sekä kahvia/tee-
tä kahvileivän kera tai ilman.  Kahvi/tee ja 
kahvileipä maksaa 8 €. Risteilystä osallis-
tujat maksavat omana osuutena noin 20 €/
hlö. Risteilyn osallistumismaksu kerätään 
lauantain aikana.

ILMOITTAUTUMINEN JA MAJOIT-
TUMINEN 
Sitovat ilmoittautumiset ruokailuihin ja 
risteilylle sekä risteilyn aikaiseen kahvi-
tukseen (kahvileivän takia) kokoukseen il-
moittautumisen yhteydessä 1.-15.7.2022 
Irma Koistiselle mieluiten sähköpostitse 
irmakois(AT)hotmail.com tai puh. 050 325 
3787. 
Majoittumiseen ilmoittautuminen suoraan 
Hotelli Hospitz viimeistään 15.7.2022. 
Hotellista on meille kiintiöitynä noin 11 eri-
kokoista ja erihintaista huonetta. Jos huoneita 
vapautuu, saamme niitä lisää.  Osa huoneista 
on kiintiöity bookingin kautta. Huomatkaa, 
että majoitusvaraus tehdään suoraan hotel-
lille, tunnuksella Koistinen 20.8. Tällöin saa 
5 % alennuksen vuoden 2021 listahinnoista. 
Tämän on entinen omistaja Kalevi Korjala 
luvannut ja vahvistanut omistajavaihdoksen-
kin jälkeen paikkansa pitäväksi.
Yhteystiedot: Hotelli Hospitz, Linnankatu 
20, 57130 SAVONLINNA
info (AT)hospitz.fi, puh. +35815 515 661

Muita majoittumisvaihtoehtoja: 
Hotelli Pietari Kylliäinen (150 €/huone)
Olavinkatu 15
Vanha Pappila SVL Kristillinen Opisto (60 
€/huone
Opistokatu 1 (autolla n. 6 km keskustasta), 
puh. 050 336 7137
Original Sokos Hotel Seurahuone (209 €/
huone) 
Kauppatori 4-6, puh. 010 764 2200
Summer Hotel Tott 120 €/huone
Satamakatu 1  puh. 010764 2250 
Spahotel Casino (164 €/huone)
Kylpylaitoksentie 7, puh. 029 320 0540 
Buotigue Hotel Willa Aria (125 €/huone)
Puistokatu 15, puh. 015 515 555
Nämä hinnat ovat olleet voimassa touko-
kuun alkupuolella 2 hlö/huone, sis. aami-
aisen. Original Sokos Hotel Seurahuoneen 
kohdalla edullisin hinta (päivän hinnasta -25 
%) on varata netissä osoitteessa sokoshotels.
fi omaa S-etukorttia hyödyntäen.  Maksaa 
voi paikan päällä.
Näihin majoitusvaihtoehtoihin ei ole kiin-
tiövarausta. 
Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleek-
si sukukokoukseen ja 30-vuotisjuhlaamme! 



6

”Fuengirolassa Espanjassa kello on 16 ja 
Virpi Koistinen vetää verhot ikkunan eteen. 
Suoraan sisään paistava aurinko uhkaa häiri-
tä etähaastattelun tekemistä. Suomessa kello 
on 17 ja aurinko on ollut kateissa käytännös-
sä koko päivän. Juuri ilmasto ja valo ovatkin 
syitä, miksi Koistinen lähti syyskuun alus-
sa Suomesta Espanjaan tekemään etätöitä.
– Onhan täälläkin talvi ja sataakin välillä, 
mutta valo on se mikä houkutti.”
Näin minusta kirjoitettiin Ylen nettiuutisiin 
18.12.2020 (Antti Parviala) sekä haastatel-
tiin saman päivän Ylen kahteen television 
pääuutislähetykseen. Olin juuri muutamaa 
kuukautta aikaisemmin muuttanut pysyväs-
ti monelle suomalaiselle tuttuun Espanjan 
Fuengirolaan Málagan provinssiin, jossa täl-
läkin hetkellä asun. 
Yle haastatteli minua silloin liittyen koronan 
myötä lisääntyneeseen kansainväliseen etä-
työhön. Tulin tuolloin työhön Fuengirolaan 
suomalaisen henkilöstöpalveluyrityksen pal-
velukseen, jossa käytännössä teimme etä-
työtä koko henkilöstön toimesta Suomeen 
palvellen suomalaisia yrittäjäasiakkaita ja 
kuluttajia täältä Fuengirolasta käsin. 
Muutama kuukausi sitten vaihdon työnanta-

jaa ja toimin nyt projektipäällikkönä saksa-
laisen IT-palveluyrityksen riveissä johtaen 
erilaisia IT-projekteja ympäri Eurooppaa. 
Asiakkaani sijaitsevat mm. Suomessa, 
Saksassa, Sveitsissä ja Englannissa, esi-
henkilöni täällä Espanjassa Barcelonassa 
sekä kollegani ympäri maailmaa mm. 
Intiassa, Argentiinassa, Saksassa, Puolassa 
ja Bulgariassa. Olemme siirtyneet lähestul-
koon täysin etätöihin ja tapaamme päivittäin 
kameroiden välityksellä nettipalavereissa 
sekä asiakkaiden että kollegoiden kesken. 
Pandemia teki etätyöstä todellista koko maa-
ilmassa ja kotona tehtävästä työstä uuden 
normaalin.
Toki sosiaaliset kohtaamiset niin työ- kuin 
vapaa-ajallakin ovat edelleen tärkeitä eikä 
niiden arvoa voi koskaan aliarvioida. Ihmiset 
kaipaavat aina kontakteja toisten ihmisten 
kesken. Itselläni on Fuengirolassa vahva so-
siaalinen verkosto, joka alkoi muodostua 
aikoinaan 2000-luvun alussa, jolloin asuin 
täällä jo kerran aikaisemmin useamman vuo-
den ajan. Palaaminen samoille seuduille oli 
helppoa, kun paikka oli entuudestaan tuttu 
sekä ystäväpiiri olemassa. 
Nyt koronan hieman helpotuttua matkus-
tus ja turismi ovat alkaneet palata vanhaan 
normaaliin, joka näkyy myös Fuengirolan 
kaduilla. Elämä alkaa normalisoitua, kesän 
kuumat lämpötilat muistuttavat olemassa-
olostaan ja olen saanut sukulaisia sekä ys-
täviä taas pitkästä aikaa kylään. Aurinko on 
yksi minut tänne tuonneista asioista Suomen 
pitkien ja pimeiden talvien alta. Välimeren 
ilmaston yhdistäminen mielenkiintoiseen 
työhön, andalusialaiseen elämänrytmiin, 
kansainväliseen ystäväpiiriin sekä 4,5 tun-
nin välimatkaan Espanjan ja Suomen välil-
lä on pitänyt minut täällä onnellisena, ikävä 
hoidetaan välillä pois kamerapuhelimilla.
Toivottelen teidät kaikki Koistisen suvun jä-
senet ja ystävät erittäin paljon tervetulleik-
si Costa del Solille ja Fuengirolaan. Koko 
Andalusian alueella on todella paljon histo-
riallista nähtävää sekä aurinko hellii lähes 
jokaisena päivänä vuodessa. Täällä viihtyy 
niin töissä kuin vapaa-ajallakin!

LÄPPÄRI KAINALOON JA ETÄTÖIHIN ETELÄÄN?
- Virpi Koistinen meni jo
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KOISTISTEN SUKUSEURAN OMAT KORUT
Eeva-Liisa Höytämö/Koruelli

Olen suunnitellut Koististen sukuseuralle 
myynnissä olevat korut sukuseuran vaaku-
nan ja sukuviirin luontoaiheita ja näiden vä-
rimaailmaa mielessä pitäen. 
Kaikki koruissa käytetyt helmet ovat aidois-
ta kivimateriaaleista. Korumetalliksi valit-
sin ruostumattoman teräksen (316 ja 304). 
Teräs on kestävää, ajatonta ja sopii luon-
nonsävyisten korukivien seuraan. Terästä 
pidetään myös täysin allergiavapaana ko-
rumateriaalina.

Puolijalokivistä ja ruostumattomasta teräk-
sestä valmistetut korut ovat pitkäikäisiä, sil-
lä ne säilyttävät värinsä ja kiiltonsa vuodesta 
toiseen.
Koruja voi tilata vain sukuseuran kaut-
ta Hannu Koistiselta (yhteystiedot sivu 
11). Ne ovat myynnissä myös sukujuhlilla 
Savonlinnassa. Kaikki Koististen sukuseu-
ran korumallit ovat oheisissa kuvissa. Kuvat 
Esko Koistinen. 

Kaulakoru 40 €, korvakorut 15 €.
Helmet ovat puuakaattia.

Kaulakoru 40 €, korvakorut 15 €.
Helmet ovat karneolia.

Kaulakoru miehille 38 €. Kivihelmi on 
Picasso jaspis. Kalvosinnapit ja solmiopi-
dike 35 €. Kivihelmet ovat ametistia.
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KOISTISTEN SUKUSEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 
VUODELTA 2021

Vuosi 2021 oli Koististen Sukuseura ry:n 
29. toimintavuosi. Vuoden lopussa jäseniä 
oli 205 henkilöä.
Varsinainen sukukokous pidettiin 
Tuusniemellä Kojanlahti-Ruskila kylätalol-
la 21. elokuuta. Poisnukkuneiden muistoksi 
vietettiin hiljainen hetki. Kokouksen puheen-
johtajaksi valittiin Esko Koistinen ja sihtee-
riksi Pirkko Markkanen.
Kokous hyväksyi sukuseuran toimintakerto-
muksen vuodelta 2019 (Koistinen 2/2021).
Sukuseuran rahastonhoitaja Hannu Koistinen 
esitteli tilinpäätöksen ja toiminnantarkasta-
jien lausunnon vuodelta 2019. Tilinpäätös 
vuodelta 2019 osoittaa 2.592,37 euron ylijää-
mää. Edellisten vuosien ylijäämän 1.254,64 
euron jälkeen vuoden 2019 lopussa kertynyt-
tä ylijäämää on 3.847,01 euroa. Sukuseura 
on velaton. Rahavarat vuoden lopussa ovat 
3.847,01 euroa. Vuoden 2019 ylijäämä kir-
jataan yli-/ alijäämätilille. 
Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle ja 
toimihenkilöille myönnettiin vastuuvapaus 
vuodelta 2019.
Toimintasuunnitelma toimikaudelle 2020-
2021, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja 
jäsenmaksut annettiin tiedoksi. Hallitus on 
hyväksynyt em. kohdat, koska v. 2020 ei 
pidetty sukukokousta koronan vuoksi. Asia 
on esitetty Koistinen 1/2020 lehdessä (hal-
lituksen päätös).
Kokous hyväksyi sukuseuran toimintakerto-
muksen vuodelta 2020 (Koistinen 2/2021).
Hannu Koistinen esitteli tilinpäätöksen ja toi-
minnantarkastajien lausunnon vuodelta 2020. 
Tilinpäätös vuodelta 2020 osoittaa 1.332,70 
euron ylijäämää. Edellisten vuosien ylijää-
män 3.847,01 euron jälkeen vuoden 2020 
lopussa kertynyttä ylijäämää on 5.179,71 eu-
roa. Sukuseura on velaton. Rahavarat vuo-
den lopussa ovat 5.179,71 euroa. Vuoden 
2020 ylijäämä kirjataan yli-/alijäämätilille. 
Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle ja 
toimihenkilöille myönnettiin vastuuvapaus 
vuodelta 2020.

Vuosikokous hyväksyi toimintasuunnitelman 
sekä tulo- ja menoarvion toimikaudelle 2021-
2022 (Koistinen 2/2021). Talousarviossa 
on varattu sukututkimukseen 2.500 euroa. 
Jäsenmaksut pidetään ennallaan: varsinai-
nen jäsen 20 €, alle 25-vuotias 10 €, ainais-
jäsen 400 €.
Hallituksen valittiin Esko Koistinen (puheen-
johtaja), Irma Koistinen (varapuheenjohtaja), 
Tuija Kainulainen, Hannu Koistinen, Heikki 
Koistinen Jaakko Koistinen, Juuso Koistinen, 
Pentti Koistinen, Sakari Koistinen, Pirkko 
Markkanen ja Pirjo Räsänen.
Toimikuntiin valittiin:
Sukututkimustoimikunta: Puheenjohtaja 
Pirkko Markkanen (pj.), jäsenet Eeva-
Liisa Höytämö, Veikko Keinänen, Pentti 
Koistinen, Pirjo Räsänen ja Heikki Turunen.
Kokous- ja tapahtumatoimikunta: 
Puheenjohtaja Irma Koistinen (pj), jäsenet 
Tuija Kainulainen, Anssi Koistinen, Heikki 
Koistinen ja Juuso Koistinen.
Tuotetoimikunta: Puheenjohtaja Hannu 
Koistinen (pj), jäsenet Arvi Koistinen, 
Jaakko Koistinen, Maire Koistinen ja Sakari 
Koistinen.
Julkaisu- ja tiedotustoimikunta: 
Puheenjohtaja Esko Koistinen (pj), jä-
senet Arto Koistinen, Olavi Koistinen, Outi 
Koistinen ja Virpi Koistinen.
Toiminnantarkastajaksi valittiin Matti 
Koistinen, varalle Anssi Koistinen.
Sukuseuran täyttäessä tulevana vuonna 30 
vuotta, sukujuhla päätettiin pitää kaksipäivä-
sisenä 20.- 21.8.2022. Kokouspaikasta kes-
kusteltiin, yhtenä vaihtoehtona Savonlinnan 
seutu. Kokous- ja tapahtumatoimikunta val-
tuutettiin valmistelemaan asiaa.
Päätettiin, että sukuseura voi osallistua 
Heinäveden kanavasoudun kustannuksiin 
pienehköllä summalla.
Kylätoimikunnan jäsenet Mauri Räsänen, 
Marja Koistinen ja kylä- toimikunnan pu-
heenjohtaja Helena Koistinen selvittivät 
Kojanlahden ja Ruskilan kylien historiaa-
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Marja Koistinen oli muotoillut kertomuk-
sen kronikan muotoon.
Sukukokoukseen osallistui 30 henkilöä. 
Vuotta 2021 leimasi edelleen maailman laa-
juinen koronapandemia.  Sen vuoksi hal-
lituksen yksi kokous jouduttiin pitämään 
hybridikokouksena. Kaksi kokousta pidet-
tiin ”livenä”.
Sukututkimustoimikunta tarkisti ja tallensi 
sukutietoja sekä antoi jäsenille tiedonantoja. 
Toimikunta neuvotteli Ari Kolehmaisen kans-
sa uuden, täydentävän DNA-tutkimuksen 
toteuttamisesta. Kokous- ja tapahtumatoi-
mikunta valmisteli vuoden 2021 sukukoko-
usta ja alustavasti vuoden 2022 sukujuhlaa. 

Tuotetoimikunta ylläpiti tuotevalikoimaa. 
Julkaisu- ja tiedotustoimikunta hallinnoi seu-
ran Internet-sivuja http://www.koistiset.net 
ja toimitti kolme KOISTINEN-jäsenlehteä. 
Anssi Koistinen ylläpiti seuran Facebook-
sivuja.
Sukuseurasta viisi henkilöä osallistui heinä-
kuussa Heinäveden kanavasoutuun.
Toiminta rahoitettiin jäsenmaksuilla sekä 
myymällä sukukirjaa ja muita seuran tuottei-
ta. Jäsenmaksu oli 20 euroa, alle 25-vuotiail-
le 10 euroa. Ainaisjäsenmaksu oli 400 euroa.

Kuopiossa 9.2.2022 Esko Koistinen

8.7. oli tulipatterilla surun päivä. Sota jat-
kui katkerana koko päivän sillanpäässä ja 
me ammuimme sulkuja. Mutta illalla ryssä 
alkoi kantaa yksityisvihaa meitä vastaan ja 
ampui 6 tuumaisella piiskalla suoralla suun-
tauksella patteriin. Ensin haavottui korpraa-
li Turkia, ja silloin sain määräyksen lähteä 
asematiedusteluun. Ollessani siellä sai ptri 
käskyn ampua ja silloin ryssä taas piiskasi 
meitä 6 tuumaisella. Tkm. Simonen kaatui, 
tkm. Heiskanen ja tkm. Koistinen haavoit-
tuivat sekä kers. Seppänen ja alik. Aalto tä-

OTE SOTAPÄIVÄKIRJASTA 8.7.1944 
Esko Koistinen

rähtivät. Patteri muutti uusiin asemiin ja oli 
ampumavalmiina klo 1.00.
---
Ote on kenttätykistörykmentti viidentois-
ta viidennen patterin (5/KTR15) sotapäivä-
kirjasta 8.7.1944. Patteri oli käynyt kiivasta 
torjuntasotaa vihollisen alettua suurhyök-
käyksen Kannaksella. Tarkemmin oli kyse 
Äyräpään ja Vuosalmen taisteluista. Mainittu 
tkm. Koistinen oli isäni.
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KOISTISTEN SUKUSEURA RY:N TOIMINTASUUNNITELMA 
TOIMINTAKAUDELLE 2022–2023 

Hallituksen esitys vuosikokoukselle:
Koististen Sukuseura ry selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalii niihin liittyviä perin-
teitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa sekä tekee suku-
seura- ja sukututkimustyötä tunnetuksi ja muutenkin edistää kotiseututyötä.
Toimintaa toteutetaan johtokunnan ohjauksessa toimikunnista, joita ovat sukututkimus-
toimikunta, kokous- ja tapahtumatoimikunta, tuotetoimikunta ja julkaisu- ja tiedotustoi-
mikunta.
Sukutietojen tallentamista ja tarkistamista jatketaan ja niistä annetaan tietoja jäsenille. 
Juhlavuoden 2022 jälkeen seura valmistelee vuodelle 2023 edellistä vaatimattomampaa 
sukukokousta. 
Tuotevalikoimaa täydennetään kysynnän mukaan. Toiminnasta tiedotetaan seuran koti-
sivuilla http://www.koistiset.net, seuran Facebook sivuilla ja KOISTINEN-jäsenlehdessä.

Talousarvio:
Toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, arpajaisilla sekä myymällä sukuseuran sukukirjaa, 
Koististen sukukoruja, vaakunataulua, isännänviiriä, t-paitoja ja muita seuran tuotteita.

Tuotot € Kulut €
Jäsenmaksut  2 300 Sukukokous 2023    400
Tuotemyynti, ei korut    500 Myyntituotteet 300
Sukukorujen myynti 250 Sukukorujen osto   0
Sukukirjojen myynti  600 2xKOISTINEN, painatus ja 

postitus
1 500

Arpajaiset 150      Lehti-ilmoitukset 400
Sukututkimus   400

 Toimistokulut, postikulut 50
Palvelumaksut      150
Muistamiset 200

   Kotisivujen ylläpito 220
Postituskulut 100

Yhteensä tuotot 3 800 Yhteensä kulut 3 720
Tulos, ylijäämä         80     
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KOISTISTEN SUKUSEURA RY

TOIMIHENKILÖT, YHTEYS- JA TILITIEDOT
www.koistiset.net

Tehtävä ja nimi Osoite Puhelin Sähköposti
Puheenjohtaja
Esko Koistinen 

Messuportink 8 B 19
70840 Kuopio 

040-521 4124 esko.koistinen@iki.fi

Sihteeri,
sukututkimus
Pirkko Markkanen

Metsärinteentie 44
78500 Varkaus

044-210 8766 pirkko.markkanen
@luukku.com

Rahastonhoitaja
Hannu Koistinen

Borginkatu 15 D
78300 Varkaus

0400-577 317 hannu.koistinen
@storaenso.com

Varapuheenjohtaja
Irma Koistinen

Myllärintie 1 C 10
80400 Ylämylly

050-325 3787 irmakois@hotmail.com

Hallituksen jäsen
Tuija Kainulainen

tuka.kainulainen
@gmail.com

Hallituksen jäsen
Heikki Koistinen

Nuottaniementie 27 B 4
80140 Joensuu

0400-185 153 heikki.koistinen
@outlook.com

Hallituksen jäsen
Jaakko Koistinen

Ritoniementie 50
71200 Tuusniemi

044-066 1022 jkoistinen27
@luukku.com

Hallituksen jäsen
Juuso Koistinen

Ainolankaari 4 a 1
40520 Jyväskylä

045-246 4046 liivik72@icloud.com

Hallituksen jäsen
Sakari Koistinen

Salmenkatu 7 C 18
75500 Nurmes

sakari.koistinen
@iki.fi

Hallituksen jäsen
Pentti Koistinen

Sarvikummuntie 14
79940 Vihtari

040-521 0662 p.o.koistinen
@gmail.com

Hallituksen jäsen
Pirjo Räsänen

Löydönraitti 109
52320 Vitsiälä

pirjo.rasanen@surffi.fi

- Sukuseuran pankkitili: FI62 5482 0620 0385 84 “Koististen Sukuseura ry”
- Jäsenmaksut 2022: varsinainen jäsen 20,- €, alle 25 vuotias 10,- €, ainaisjäsen 400,- €
- Jäsenmäärä 205 henkilöä
- Muista ilmoittaa osoitteenmuutoksesta sihteerille, kiitos!
- Rästissä olevan jäsenmaksun voi maksaa periaatteella ”parempi myöhään kuin ei milloinkaan”.

Nettisivuilla (https://www.koistiset.net) on tietoa sukuseuran toiminnasta. Sieltä löyty-
vät myös sähköinen jäsenlomake ja yhteydenottolomake.
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Koististen sukuseura ry:n sääntömääräinen sukukokous
ja sukujuhla järjestetään

20.-21.8.2022 Savonlinnassa Hotelli Hospitzissa
osoitteessa Linnankatu 20, 57130 Savonlinna.

Klo 10.30: Ilmoittautuminen ja sukuinfopiste. Samalla voi tutustua 
ja hankkia seuran tuotteita.

Klo 11.30: Omakustanteinen lounas.

Klo 13.00: Sääntömääräinen sukukokous.
Sääntömääräiset asiat.
Ansiomerkkien jako.

Sukututkija Ari Kolehmaisen esitelmä.
Kokouskahvien jälkeen arpajaisten palkintojen arvonta.

Klo 18.00: Iltajuhla.

21.8.2022 risteily Pihlajavedellä klo 10.30.

Sitovat ilmoittautumiset ruokailuihin ja risteilylle kokoukseen
ilmoittautumisen yhteydessä 1.-15.7.2022.

ILMOITTAUTUMISESTA, MAJOITTUMISESTA JA 
MUISTA LISÄTIEDOISTA SIVULLA 4. 

Lämpimästi tervetuloa! 

Koististen Sukuseura ry 30 vuotta
KUTSU SUKUKOUKSEEN 

JA SUKUJUHLAAN


